
 

 

 
 
 
Ata da Quinta Reunião Ordinária da 
Comissão Especial de Seleção dos 
Projetos do Edital de Chamada Pública nº 
01/2020, realizada no dia quinze de 
setembro de dois mil e vinte, online por 
meio da Plataforma ZOOM. 
 
 
 
 

Ao trigésimo dia do mês de setembro de dois mil e vinte, às 09:00 (nove horas), online por 1 
meio da Plataforma ZOOM, reuniram-se os membros da Comissão de Seleção dos 2 
Projetos do Edital de Chamada Pública nº 01/2020, a arquiteta e urbanista Karla Moroso 3 
(membro externa convidada), a arquiteta e urbanista Paula Zacarias (membro externa 4 
convidada), a arquiteta e urbanista Conselheira Suplente do CAU/SC Christiane Muller e o 5 
arquiteto e urbanista e empregado efetivo do CAU/SC Leonardo Vistuba Kawa, nomeados 6 
através das Portarias Ordinatórias nº 012 de 30 de abril de 2020 e nº 019 de 29 de junho 7 
de 2020 que altera a primeira, abaixo assinados, além do Assessor Especial da 8 
Presidência do CAU/SC, Antonio Couto Nunes, gestor das parcerias oriundas da Chamada 9 
Pública nº 01/2020, neste ato como secretário da comissão, assessorado pelo analista 10 
administrativo e financeiro Olavo Coelho Arantes  a fim de analisar a documentação das 11 
entidades selecionadas para apresentação dos planos de trabalho e documentos de 12 
habilitação de cada uma das propostas a seguir. O arquiteto e urbanista Gustavo Andrade 13 
Neto (membro externo convidado e representante de camâra temática), manifestou por e-14 
mail a indisponibilidade de comparecer para esta atividade hoje pela manhã. Para a  15 
CATEGORIA A (ATHIS) do Edital, serão analisados os diligenciamentos referentes às 16 
propostas da Associação Remanescentes de Quilombo Morro do Fortunato, com o projeto 17 
“Ponto de Higienização e Lavatório Coletivo” e da Associação Pró-CREP (criar, reciclar, 18 
educar e preservar) , com o projeto “Inclusão Socioambiental na Pandemia Covid 19”. 19 
Após verificação e constatação da existência de quórum, foi feita a abertura da reunião. 20 
Em relação aos planos de trabalho, estes foram analisados de acordo com o que prevê o 21 
item 15 do edital 01/2020, com atenção à relação dos formulários de solicitação de 22 
patrocínio, selecionados em reunião realizada no dia três do mês de julho de dois mil e 23 
vinte. Na sequência foi realizada a análise pelos membros da comissão, com 24 
considerações e diligências a respeito dos Planos de Trabalho dos projetos na ordem que 25 
segue: 26 
 27 
Categoria: A - Ações que promovam a justiça social no âmbito das famílias em 
vulnerabilidade socioeconômica, nas questões relativas à Habitação de Interesse Social; 

Projeto: Ponto de Higienização e Lavatório Coletivo 

Entidade proponente: Associação Remanescentes de Quilombo Morro do Fortunato 

Apontamentos: Diligências: 

Os apontamentos indicados na 
reunião anterior foram sanados e 
a comissão entendeu que o 
projeto está aprovado. 

 

 

 

 

Observações: Projeto Aprovado. 
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Categoria: A - Ações que promovam a justiça social no âmbito das famílias em 
vulnerabilidade socioeconômica, nas questões relativas à Habitação de Interesse Social; 

Projeto: Inclusão Socioambiental na Pandemia Covid 19 

Entidade proponente: Associação Pró-CREP (criar, reciclar, educar e preservar) 

Apontamentos: Diligências: 

Os apontamentos indicados na 
reunião anterior foram sanados e 
a comissão entendeu que o 
projeto está aprovado. 

 

 

 

 

Observações: Projeto Aprovado. 

 29 
A seguir está a conferência com relação aos Documentos de Habilitação presentes no 30 
item 16.1 do Edital, por projeto e respectiva Entidade: 31 
 32 
Categoria: A - Ações que promovam a justiça social no âmbito das famílias em 
vulnerabilidade socioeconômica, nas questões relativas à Habitação de Interesse Social; 

Projeto: Ponto de Higienização e Lavatório Coletivo 

Entidade proponente: Associação Remanescentes de Quilombo Morro do Fortunato 

 
Documento 

 
Regular 
(SIM / 
NÃO) 

 
Diligência 

VI - Comprovação de 
que a organização da 
sociedade civil 
funciona no endereço 
por ela declarado 

SIM Mediante indicação pela entidade de que não existem 
contas fixas em nome da entidade, e mediante 

apresentação de ofício de seu presidente justificando, 
a comissão entendeu que a documentação 

apresentada comprova o endereço da entidade. 

Observações: Documentação de habilitação APROVADA. 

 33 
Para ambas entidade que tiveram sua documentação de habilitação e plano de trabalho 34 
aprovados sem ressalvas, a documentação segue agora para que o CAU/SC possa 35 
realizar os trâmites internos para fins de firmar termo de fomento, não cabendo mais 36 
avaliação desta comissão em relação aos referidos projetos.  37 
Nada mais havendo a tratar, as 9:35 (nove horas e trinta e cinco), a Coordenadora Adjunta 38 
Karla Moroso declarou encerrada a quarta reunião ordinária da Comissão Especial de 39 
Seleção dos Projetos do Edital de Chamada Pública nº 01/2020 do CAU/SC. 40 
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